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 سمسم اهلل اًمرمحن اًمرطمقم

 .اهلل وسمريموشمه اًمسالم قمؾقؽم ورمحي

كً أن أمتـى أ يياًمبدا اعمؾحدين ًمؽن ذم ومقديو ضمديد هـتؽؾم ومقه قمغم ردود وشمعؾقؼوت قمغم أومؽور

يمل اإلؿمعورات سمؽل اجلرس قمشون دمقؾك  ضغط قمغم قمالمياضغط قمغم اًمزر إمحر وا اًمؼـوة، ذمشمشؽمك 

  .احلؾؼوت اجلديدة

 ؟هقحوؾمى اًمظومل واًمؼوشمل وملم اًمكم ؟روح وملم سمعد اعموتوع هشمؽؾم أيمثر قمغم موضطموسمى أ

 .واًمؽالم دا

م سمشؽل قموم هو اًمدين ن اًمؼرآن اًمؽريم أو اإلؾمالي أه اًمػؽرة اًمكم أكو قمويز أىمدمفو اًمـفوردة 

يمون ومقه . اعموتسمعد  اًمبعٌ واحلقوة يا قمغم موضوع إمؽوكقا ضمدً ضمدً  اًموطمقد اًمكم سمقؼدم أدًمي وسمراهلم يمثػمة

 -وضمه إرضن هو أؿمفر مؾحد قمغم هو مشفور أ اًمكم-اعمشفور  ومقؾم شمسجقكم قمومؾه اعمؾحد اًمؼميطوين

شمعقش من  أو ومقؾم شمسجقكم قمن إزاي-ين واًمؽالم دا يمؾه شمعقش من همػم د يمون قمومل ومقديو قمن إزاي

 6سمعد اعموت ةاحلقو ومؽرةم ومقفو قمن ومؽون ومقه ومقديو من اًمػقديوهوت سمتوقمته سمقتؽؾ -همػم دين واًمؽالم دا

وهقحوؾمبفم وومقه  يعثفم يوم اًمؼقومبقهو ىسمعد اعموت اعمؼصود سمقفو إن ومقه إًمه هقؼقم اعموشم وةاحلق ةوومؽر

ممؽن  ي أىموى ومؽرةسمعد اعموت د احلقوة ةن ومؽرقمؽمف سملوهو ا ،سمعد اعموت ةد سموحلقودا اعمؼصو ،وكور يضمـ

ًمتزام سموٕوامر سموٓ إمو سمتعود قمؾقه سمػوائد متعؾؼي 6ادً ا ضمضمدً  سمػوائد يمثػمةاإلكسون وسمتعود قمؾقه يعتـؼفو 

ٓ  :مو اًمؼرآن اًمؽريم سمقؼول يا سمحقٌ إن هو زا ضمدً ضمدً  أو سمتؼدمؾه شمعزيي يمبػمة ،يكتفوء قمن اًمـواهوآ

ظمويف من اعموت سمقجعل اًمشخص مطؿئن من اًمؼودم وٓ  شإن هو م 6ظموف قمؾقفم وٓ هم حيزكون

د اعمشفور سمقؼول سمغض اًمـظر قمن ىموة هذه اًمعؼقدة ًمؽن هذا اعمؾح 6اعمويض ء وموشمه ذميش يحيزن قمغم أ
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مش يمون إن اًمػؽرة ىمويي ومش  -طمـو متػؼلم قمؾقهاودا مبدأ -ٓ شمدل قمغم صحتفو  ومؼوة هذه اًمعؼقدة

وموشمً مش  اًمكم مو ىمؾـو اعمرة يدا دًمقل إكه صحقح أو سموـمل ٕن ز طمد ذاهتو ذم ممصمرة اًمػؽرة يمون إن

من أضمل  وم أظمر ًمه وموائد يبؼى اإلكسون اظمؽمع هذه اًمػؽرةقمشون اًمدين ًمه وموائد أو اإليامن سموهلل واًمق

اإلكسون دا أمر مستؼل قمن  اًمػؽرة أو مدى شملصمػمهو قمغم طمقوة أو ىموة ةوموائد اًمػؽر ومبوًمتوزم 6وموائدهو

  . وٓ ٕومعاًل  ي صحقحيد ةاًمػؽر

  :هذا اعموضوع دا سمؼى ؾمماًملم ممؽن يتسلًموا ذمومقه 

 ؟.احلقوة سمعد اعموت إمؽونقمغم  هل هـوك دًمقل :اًمسمال إول  

 ؟.عموتسمعد ا قمغم احلقوة يدًمقل قمؾؿهل هـوك  :وينوومقه ؾممال صم  

 ياعمـفٍ اًمػؽر ؛(Scientismالـ) وييعمو سمـخرج ظمورج طمقز اًمعؾؿ 6صمـلما سملم اإلومرق يمبػم ضمدً ومقه 

عمو كخرج ظمورج هذه  (،هو اعمصدر اًموطمقد اًمصحقح ًمؾؿعرومي يإن اًمعؾم اًمتجريب) :سمقؼول اًمكم

مم هل هـوك دًمقل قمغم سمعد اعموت إ قمغم احلقوة يإيدوًموضمقو وكحول اًمسمال من هل هـوك دًمقل قمؾؿ

مو ىمؾً ىمبل يمدا موضوع  يز ،؟صمم هل هـوك دًمقل قمغم إن دا هقحدث ومعاًل  ؟سمعد اعموت إمؽون احلقوة

سموإليامن سموضمود  اًمبدايي دا أمر مرشمبط ذم ،سمعد اعموت واحلسوب واًمثواب واًمعؼوب واًمؽالم دا يمؾه احلقوة

أؾموس  أيم ومقه إن ومقه طمسوب وصمواب وقمؼوب وقمغم و قمؾّ صمم اإليامن سملن هذا اإلًمه أكزل ديـً ،اءً سمتدإًمه ا

 من م اًمؽالم دا دين ومعاًل سمقعؾّ  قمغم إن اًمدين اًمكم اهلل وومقه أدًميًمو ومقه أدًمي قمغم وضمود  ،هقحوؾمى اًمعبود

 6يإن اًمؽالم دا طمؼقؼ قيوسمؽل أرحي كستطقع أن كصدق سمؽل ـمؿلكقـي ومبوًمتوزم 6فقمـد اهلل قمز وضمل مل حيرّ 

ن ومقه يوم إلؾمالم سمقتؿقز مش ومؼط سموإلظمبور سملا ؟يهـ اسم يد اًمـؼطي ذمسموًمك اإلؾمالم سمقتؿقز  ًمؽن ظمكم

سمقؼوًموا سمشؽل قمؼالين  ع اًمـوس اًمكمٕ اًمؼرآن سمقؼـ ،وإن ومقه سمعٌ وومقه طمسوب وصمواب وقمؼوب يىمقوم
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 اضمدً  يمثػمة وًمقسً مستحقؾي سملدًمي يممؽـ ةهذه اًمػؽر ،يوًمقسً مستحقؾ يممؽـ ةإن هذه اًمػؽر ومـطؼي

ا سمتؼول ا ضمدً ضمدً يمثػمة   ممؽـي وًمقسً مستحقؾي وإن ومقه أدًميىمتـعً إن اًمػؽرة أصاًل ومبام إكك ا ،اضمدً  ادً ضم

 إن اعمصدر دا ومعاًل  6قمؾقه أدًمي وسمراهلم مستؼؾي اًمكم-ي عمو اعمصدر اًمديـ ومبوًمتوزم ،سمعد اعموت سمنمؽون احلقوة

 6أكً مطؿئنسمعد اعموت يبؼى إكً شمصدق و  إن ومقه طمقوةومعاًل واعمصدر دا سمقؼوًمك  -موطمى سمقه من اهلل

م قمغم إن اًمؼرآن اًمؽريم يمال وقمـدك أدًمي مستؼؾي سمؿعـى إن أكً قمـدك أدًمي مستؼؾي قمغم أن اهلل موضمود

من  ه وؾمؾم موطمى سمقفو من اهلل وحمػوفمياهلل قمؾق حمؿد صغم ياًمـب اهلل وحمػوظ من اًمتحريف وإن ؾمـي

 صحقحي عمسؾؿلم سمقعتؿدوهو قمغم إهنو صحقحي ومعاًل ا اًمكم يأو قمغم إىمل اعمؼصود سمقفو اًمسـ- اًمتحريف

يبؼى أكً قمـدك أدًمي مستؼؾي قمغم وضمود اهلل  ،د اهلل قمز وضملمن قمـ  كبيي هذا ومعاًل واًمـب -يًمؾـب مـسوسمي

يبؼى  ،سمعد اعموت واحلسوب واًمثواب واًمعؼوب ؼؾي قمغم صحي اًمدين واًمدين سمقخؼمك سموحلقوةتمس وأدًمي

قمغم إن اًمدين موطمى سمقه من  سمام إن قمـدك أدًمي مستؼؾي قمغم وضمود اهلل وأدًمي مستؼؾي 6شمصدقأكً ٓزم 

أكً  اًمكم ٕ سمقؼوًمك إن هذه اًمعؼقدة 6سمقخؼمك وسمعدين اًمؼرآن مش سمس إكه .ظ من اًمتحريفاهلل وحمػو

 واًمؼرآن اًمؽريم سمقرضب أمثؾي يمثػمة ،يمويس ضوء اإليامن سموضمود اهلل ذم شمممن سمقفو قمؼقدة ممؽـي ومعؼوًمي

اهلل قمز وضمل ًمؾحسوب  يا إلىمـوع اًمـوس قمغم إمؽون اًمبعٌ سمعد اعموت وإهنم هقؼػوا سملم يدا ضمدً ضمدً 

سمعد اعموت  احلقوة سمنمؽونطمجٍ خمتؾػي إلىمـوع اًمشخص  2أدًمي خمتؾػي أو  2و ومقه شمؼريبً . ثواب واًمعؼوبواًم

 :وصمواب وقمؼوب قمغم أؾموؾمفو شمؼدر شمصدق يمالم اًمؼرآن اًمؽريم إكه سمقخؼم إن ومقه طمسوب اًمكم

 6مه طموٓت إطمقوء سمعد اعموتكه طمدث ومقام ا سملا ضمدً اًمؼرآن اًمؽريم سمقخؼم يمثػمً إن  أول كؼطي 

اًمـصورى سمقبذًموا قمؾقفو  دي واًمـؼطي .طمد ذاهتو ذموحتتوج إمم حتؼقق  ًمي ظمؼمييلمس يد لًميواعمس

اعمسقح من  ٕن قمؼقدهتم ىموئؿي قمغم مدى إمؽوكقي إصمبوت ىمقومي 6اا ضمدً ا ضمدً خم ضمدً جمفود ض

و تطقع أن كثبً شمورخيقً طمـو كساهل  ًميلتؽؾم قمغم مسـطمـو مش سماًمؽن  ،و من قمدمهإموات شمورخيقً 
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 ذمًمؽن أكو ومؼط أؿمػم ًمؾدارؾملم إن ممؽن شمستػقد  6شمصؾى وموت وىموم من إمواتإن اعمسقح ا

و إصمبوت طمدوث اعمعجزات شمورخيقً  ديـفم ىموئم قمغم مدى إمؽوكقي  اًمكملمهذا اعمجول من اعمسقحق

ووموت من اًمثؼ و صمؼووميإن مػقش شمؼريبً  يطموسمى أؿمػم إًمقفو وه يوومقه كؼط .يإمهق يهموي ذم يكؼط يود

مقً وىموم من إموات سمطريؼي أو إن يمون ومقه  6إطمقوء موشمى و قمن معجزةإٓ وسمتتؽؾم شمؼريبً 

 إن شمواشمر مثل هذه إظمبور ذم اًمشخص يػؽر سمشدة ودا سمقخكم ،سملظمرى سمؿعجزة أو أيو يمون

 أٓ يدل هذا إن ممؽن يؽون ومعاًل  ،ا خمتؾػيضمدً  ضمًدا ديوكوت يمثػمة ا وذما ضمدً ضمدً  صمؼووموت يمثػمة

 . ؟ء وًمو عمرة واطمدةطمدث مثل هذا اًمٌم

وسمقتؽؾم قمن موضوع اؾمتجوسمي  ييمون ومقه ومقؾسوف سمقتؽؾم قمن موضوع اًمشعور اًمديـ

 يـمقى قمشون اعمؾحد يـػ ،دًمقل قمغم وضمود اهلل ظمتبور ؿمخيصاًمدقموء ومبقؼول اؾمتجوسمي اًمدقموء يمو

ـموال اًمتوريخ  اًمدقموء وٓ مرة واطمدة يكه مل يتم اؾمتجوسمإ يوضمود اهلل يبؼى قمغم اعمؾحد أن يـػ

إن  :يؼولا اًمػقؾسوف اعمؼوسمل هذ ذم .ا سمل شمؽود شمؽون مستحقؾيوهذه مفؿي ؿموىمي ضمدً  ،ياًمبنم

ـموال  دقموء هبذه اًمؽثرةوضمود هذا آ -قموءهو إن اهلل يستجقى اًمد اًمكم-قموء دّ وضمود هذا آ

 رة واطمدةعمؾمتجوب ًمؾدقموء وًمو ٕىمل اإلًمه ااًمـػس إكه يؼتـع إن قمغم ا أوىمع ذم ياًمتوريخ اًمبنم

يمل  ذماعموشمى  ا سمنىموميا ضمدً ظمبورات اًمؽثػمة ضمدً عمثول سمـؼول إن اإلسمـػس هذا ا 6يسمشؽل طمؼقؼ

اًمـػس إن اإلكسون يصدق  و أوىمع ذميمل إديون شمؼريبً  اًمؼديم وذم ياًمؽماث اًمبنم ذماحلضورات و

و من إموات وأصبح طمقً  ظمرى منعمرة واطمدة ومقه يموئن سمعد مو موت ىموم مرة أىمل وًمو إن قمغم إ

 ذماًمـوس سمتطرطمفو  من أسمسط وأؾمفل اجلدًمقوت اًمكم يوموشمً د اًمكم احلجي أو اجلدًمقي ،ضمديد

 .ًمي إمؽون اًمبعٌ واحلقوة سمعد اعموتلمس
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 اًمـؼوط مش سموًمرضورة  هذه إمم إن شمرشمقى وجيى اإلؿمورة-اًمؼرآن سمقتؽؾم ومقفو  اًمكم وكقياًمث اًمـؼطي

كً سمؼى شمشوف إأكو سمحط يمل هذه احلجٍ مجى سمعض و ًمؽن 6إىموى وموٕضعف شمرشمقى احلجي

ضوء  إن اًمؼرآن اًمؽريم سمقتؽؾم ذم وكقياًمث اًمـؼطي :-ممؽن يؼـعك سمنمؽون احلقوة سمعد اعموت ايه اًمكم

 يود ،ياإلهلق ؽؿياإليامن سموضمود إًمه إن احلسوب واًمثواب واًمعؼوب سمعد اعموت من مؼتضقوت احل

إن إكً حتوول شمثبً هلل قمز وضمل صػوت  6هلو قمالىمي سموًمتػؽػم سموهلل سمـوطمقي قمؼالكقي سمـوطمقي مـطؼقي

 ؾموسمؼي قمن إن إدًمي اًمعؾؿقي طمؾؼي طمـو شمؽؾؿـو ذماعمو  ومبوًمتوزم ،ياعمـطؼ من ظمالل شمػؽػمك اًمعؼالين

هذا يشػم  اإلكسون قمغم إرض ومبوًمتوزم و من أضمل كشلةمسبؼً  إن اًمؽون معدّ  -هدموا أو ذم-سمتشػم 

إكً سمتػؽر سمشؽل  ومبوًمتوزم ،و إكه يعقش قمغم إرضإن اإلكسون دا مدسمر ًمه مسبؼً  6إمم اًمغوئقي

 ،اإلًمه إن هذا اإلًمه أومعوًمه طمؽقؿي وٓ يػعل أومعول قمبثقي ًمقس هلو همويي وًمقس هلو طمؽؿي ذم يمـطؼ

إن  6يدا خموًمف ًمؾظوهر اًمعؾؿ ف وسمدون همويي يمويمى إرض سمدون هدإجيود اًمبنم قمغم ومبوًمتوزم

إن اإلًمه  6اإلًمه ذم ياعمـطؼ وخموًمف ًمؾتػؽػم اًمعؼالين ،ووضمود اإلكسون قمغم إرض مدسمر ًمه مسبؼً 

ومن صػوت اًمؽامل اعمـسوسمي ًمإلًمه إكه ٓ يػعل  ،ت اًمـؼصمتصف سمصػوت اًمؽامل مـزه قمن صػو

ن أضمل آظمتبور وإن قمويشلم قمغم إرض م اًمبنمطمـو كؼول إن اإن  ومبوًمتوزم .إٓ حلؽؿي وًمغويي

عموت سمحسوب وصمواب وقمؼوب يبؼى ومؽرة اًمبعٌ هقتحوؾمبوا قمؾقه سمعد ا اًمـفويي ظمتبور ذمهذا آ

آيوت  اًمؼرآن اًمؽريم سمقشػم ًمده ذم ي.اإلهلق سمعد اعموت واحلقوة سمعد اعموت من مؼتضقوت احلؽؿي

 :اهلل قمز وضمل يؼول 112و111ممـون أيوت اعم ةؾمور ا من ضؿـفو ذما ضمدً ضمدً  يمثػمة ىمرآكقي

اَم  َأوَمَحِسْبُتمْ } ُؽمْ  قَمَبًثو ظَمَؾْؼـَويُممْ  َأك  ٓ   إًَِمهَ  َٓ  احْلَق   اعْمَؾُِك  اهلل ُ  وَمَتَعومَم  * شُمْرضَمُعونَ  َٓ  إًَِمقْـَو َوَأك   َرب   ُهوَ  إِ

اَم } :أومعوًمه شمؽون قمبثقي ويتـزه من إن ومنن اهلل قمز وضمل سمقتعومم، {اًْمَؽِريمِ  اًْمَعْرشِ  َأوَمَحِسْبُتْم َأك 

َٓ شُمْرضَمُعونَ  ُؽْم إًَِمْقـَو  سمعد  حلقوةاًمرضموع إمم اهلل قمز وضمل ًمؾحسوب وا ومبوًمتوزم ،{ظَمَؾْؼـَويُمْم قَمَبًثو َوَأك 



 هو الدليل على الحياة بعد الموت ؟ما  – 8الرد على قصة األديان ج 

7 - 15 
 

ٓ  اًمـفويي يمون إن اإلكسون موضمود قمغم إرض ذم نٕ 6من مؼتضقوت احلؽؿي اإلهلقي ياعموت د

يعبد اهلل قمز وده إكه من وضم ٕ اهلدف واًمغويي :يؼول قمز وضمل اهلل ،من طمقوشمه ييوضمد هدف وهموي

 واًمكم يهقدظمل اجلـ يهقطقع اًموطم اًمكم ياًموطم ياهلل قمن ـمريق ـموقم ةوقمبود ،ظمتبوروضمل وهذا ا

 يحلقوة اإلكسون معـى وىمقؿ يومقه طمسوب قمشون يعط اًمـفويي يومػ ،هقدظمل اًمـور ياًموطم هقعيص

 .مو ىمؾـو ىمبل يمدا يز وهمويي

 ضوء اإليامن  سمعد اعموت ذم يم سمقوضح ومقفو ًمؾـوس إمؽون احلقوةاًمؼرآن اًمؽر اًمكم اًمـؼطي اًمثوًمثي

 .أظمرى سمعد اعموت اكتفوءً  ضموع اخلؾق مرةىمودر قمغم إر سمتداءً إن اإلًمه اًمؼودر قمغم اخلؾق ا :اهللسموضمود 

ضوء وضمود أدًمي مستؼؾي قمغم وضمود اهلل  ضوء اإليامن سموضمود اهلل وذم طمـو سمـشوف ذما ومبوًمتوزم

حيتوج إمم ظموًمق ًموضموده ٕكه و إن اًمؽون خمؾوق ىمطعً  6قمغم إطمؽوم وإشمؼون اخلؾق وأدًمي مستؼؾي

سمـجد  ؾمي اعمخؾوىموت احلقياًمؽون ودرا وإن من ظمالل دراؾمي، -سمعد أن مل يؽن يمون- طمودث

وسمـجد اإلطمؽوم  ىمبل كشلة احلقوة اًمؽون سمـجد اإلشمؼون واإلطمؽوم ذم ،اًمؽون واإلطمؽوم ذماإلشمؼون 

ي واًمتعؼقد همػم اًمؼوسمل واًموفموئف احلقوي يمن ظمالل اعمعؾوموت اجلقـق ةاحلقو كشلة واإلشمؼون ذم

وإن ؾمامت  قمغم وضمود ظموًمق ًمييمل هذه أد ومبوًمتوزم ،اخلؾقي احلقي اًمتعؼقد اًمشديد ذم 6ظمتزالًمال

مع  يبؼى سموًمتوزم 6قمغم إن هذا اًموضمود ًمه ظموًمق أطمؽم وأشمؼن وضبط اإلطمؽوم واإلشمؼون دًٓمي

دًمقل  ،اعموشمى ومقام سمعد ييستطقع أن يؼقم من اعموشمى وحيق سمتداءً ظمؾق ا ياإليامن سموضمود اهلل اًمذ

اًمؼرآن اًمؽريم سمقتؽؾم ومقفو  يد اًمـؼطي .ضوء اإليامن سموهلل ا ذما ضمدً ا ضمدً ضمدً  يومـطؼ قمؼالين

سمتوع هذا  ا قمغم اًمػقؾم اًمتسجقكميمـً يموشمبه ردً  ا وومقه سمحٌ أو مؼول أكوا ضمدً ا ضمدً ضمدً  سمتػصقل يمبػم

قمغم يمل أيوت وقمشون  واعقمشون شمطؾّ  اًمػقديو هضع اًمراسمط أؾمػل-اعمشفور  اعمؾحد اًمؼميطوين

ًٓ -اعموضوع سموًمتػصقلغم قم واشمطؾع  يإن اهلل قمز وضمل اًمذ 6 ٕن ومقه سمعض أيوت سمتتؽؾم إمجو
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 يواإلًمه اًمذ ،كتفوءً ًمؾؿوشمى ومقام سمعد ا ةأو يعقد احلقوىمودر قمغم أن يؼقم اعموشمى  ظمؾق اًمؽون إسمتداءً 

ا ضمدً  يومـطؼ أظمرى سمعد اعموت دا أمر قمؼالين ىمودر قمغم إرضموقمفو مرة سمتداءً  اصاًل أ أكشل احلقوة

  .اا ضمدً ضمدً 

 ؟يإزا يؾمتػوضسمقتؽؾم سمو ،يؾمتػوضوإن اًمؼرآن اًمؽريم ؾموقموت سمقتؽؾم سمسمؼى  ومقه كؼطي شموكقي

 سمقتؽؾم ذم يدرك إن هذا اإلًمه اًمكم ئإن اهلل قمز وضمل يتؽؾم قمن ظمؾؼه سمبعض شمػصقل قمشون اًمؼور

 يد ياًمـؼط ،يإكه سمقتؽؾم قمن ظمؾؼه سمؿـتفى اًمدىم - اخلوًمقاًمدًمقل قمغم إكه هو ومعاًل -اًمؼرآن اًمؽريم 

ىمودر قمغم  ظمؾق اخلؾق اسمتداءً  ياًمذ :يبؼى ومقه يمالم جمؿل اهلل قمز وضمل يؼول .يإمهقي هموي ذم

ظمؾق  يومقه سمؼى آيوت أظمرى سمتتؽؾم سموًمتػصقل أن اًمذ ،أظمرى سمعد اعموت إرضموع اخلؾق مرة

اًمؼرآن هو  يتؽؾم ذم ي اإلًمه اًمذومقشعرك إن ومعاًل  6يمذا ويمذا ويمذا سموًمتػصقل ياًمػالكق يسموًمطريؼ

خؾؼه وشمؽؾم ٕكه أقمؾم سم ؟عموذا ،ظمؾق ي اإلًمه اًمذهو ومعاًل  ،ةاعمستحق ًمؾعبود ي اإلًمه احلؼقؼومعاًل 

 ومؿثاًل  ،يؾمـ 1011قمن ظمؾؼه سمتػصقل ٓ يستطقع إٓ اخلوًمق أن يتؽؾم هبذا اًمؽالم من أيمثر من 

َو َيو} :احلٍ اهلل قمز وضمل يؼول ةورقمغم ؾمبقل اعمثول ؾم نَ  َرْيٍى  ذِم  يُمـُتمْ  إِن اًمـ وُس  َأُّي  ٌِ  مِّ  {اًْمَبْع

و} :ًمو قمـديمم ؿمك إن اهلل ؾمقبعثؽم وهقحوؾمبؽم ،[1:احلٍ] ن ظَمَؾْؼـَويُمم وَمنِك  ْطَػيٍ  ِمن صُمم   شُمَراٍب  مِّ  ك 

ْضَغيٍ  ِمن صُمم   قَمَؾَؼيٍ  ِمنْ  صُمم   َؼيٍ  م  َؾ  َؼيٍ  َوهَمػْمِ  خم  َ  خُمَؾ  ـَُبلمِّ إن اهلل قمز وضمل سمقتؽؾم قمن  ،[1:احلٍ]  {ًَمُؽمْ  ًمِّ

سمقتؽون مـفو  سمؿعـى إن يمل اعمواد اًمكم 6 اإلكسون خمؾوق من شمرابإن ومعاًل  ةأـموار اخلؾق وومؽر

صمم يتؽؾم اهلل قمز وضمل قمن أـموار  ،من شمراب يمن قمـورص إرض ه يه يضمسد اًمؽوئن احل

 ياًمؼرآن هبذه اًمدىم يتؽؾم ذم يًمـبلم ًمؽم أن اإلًمه اًمذ ،مو يتوًمد ييظمؾق اإلكسون من وهو ضمـلم ًمغو

  .ػم من اًمتػصقل واًمبقونسمؽث هوشمؽؾم قمن ظمؾؼ هظمؾق ٕكه أقمؾم سمخؾؼ ي اإلًمه اًمذهو ومعاًل 
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 َْرَض  َوشَمَرى} :إن اهلل قمز وضمل يؼول ةومؽر -دًمقل آظمر- يوكقومقه كؼطه صم ْٕ  قَمَؾْقَفو َأكَزًْمـَو وَمنَِذا َهوِمَدةً  ا

ْت  اعْمَوء ًْ  اْهَتز  ًْ  َوَرسَم ٍٍ  َزْوٍج  يُملِّ  ِمن َوَأكَبَت هلل طمـو سمـرى إن ااهذا دًمقل آظمر إن  ،[1:احلٍ] {هَبِق

هلل قمز وضمل ىمودر قمغم إظمراج إن ا :كؼطي راسمعي يد .من اعموت ىمودر قمغم إظمراج احلقوةقمز وضمل 

 سمـشوهد ذم ،من اعموت طمقوشمـو كشلة احلقوة كحن كشوهد ذم -أو سمؿعـى أدق-من اعموت  احلقوة

 أو إن احلوًمي-اًمبدايي شمـشل من اعموت  ذم إذا يموكً احلقوة من اعموت ومبوًمتوزم طمقوشمـو كشلة احلقوة

 ن سمعد مو احلقوةإ -و ومـطؼقً قمؼاًل - يه اعمشؽؾيايبؼى  -ومم يموكً موت وسمعد يمدا سمتـشل طمقوةإ

 سمقممن إن اعمؾحد أصاًل  داءً إذا يمون اعمؾحد اسمت ؟.-من موت إمم طمقوة-شممول إمم موت مرة أظمرى 

 سمقدرؾموه ذم دا اًمكم (ورضموكقكلـكاإل)كشلت من  (إورضموكقك)وإن  ،احلقوة كشلت من اعموت

يه اموشمً  ـمقى وسمعدين احلقوة ،احلقوة كشلت من اعموت ،إن إصل مؽـش ومقه طمقوة 6كشلة احلقوة

 ومبوًمتوزم .وكحن كشوهد هذا ٓ شموضمد مشؽؾي قمؼالكقي ؟،اعمشؽؾي إن احلقوة شمـشل من اعموت مرة صموكقي

 ، سموٕدًميقمؼاًل ؽـي  ممأصاًل  إكه موطمى سمقه من اهلل وهذه اًمؼضقي عمو يـزل ىمرآن قمؾقه أدًمي مستؼؾي

 سمعد هذا ذم ،يإن اًمؽالم دا وطم دا هقحصل يبؼى كصدق قمشون ومقه أدًمي مستؼؾيورسمـو يؼوًمـو إن 

هُ  احْلَق   ُهوَ  اهلل َ سمَِلن   َذًمَِك } :احلٍ اهلل قمز وضمل يؼول ؾمورة قِي َوَأك  هُ  اعْمَْوشَمى حُيْ   يُملِّ  قَمغَم  َوَأك 
ٍ
ء  يَشْ

قوة كشلت من موت ىمبل يمدا يبؼى عمو احل احلقوة ،اعمسلًمي متعؾؼي سموًمؼدرة اإلهلقي ،[2:احلٍ] {ىَمِديرٌ 

ضوء اإليامن سموهلل وسمؼدرشمه  ا ذمدا أمر معؼول ضمدً  ،أظمرى متوت ممؽن شمـشل من اعموت مرة

وقَميَ  َوَأن  } قمز وضمل سمقؽؿل سمقؼول: واهلل ،مشؽؾي قمؼالكقي ومـطؼقي ياعمػروض مو يؽون ومقه أ  اًمس 

ٌُ  اهلل َ َوَأن   ومِقَفو َرْيَى  ٓ   آشمَِقيٌ    .[3:احلٍ] {اًْمُؼُبورِ  ذِم  َمن َيْبَع

اعموت  سمعد إن اًمؼقومي 6ثر من دًمقلمجع مو سملم أيم ؾمورة اًمؼقومي ومقه آيوت أظمرى ذم

اهلل  ،أظمرى ودر قمغم اإلطمقوء مرةىم سمتداءً اظمؾق  ياًمذ نوإ ،واحلسوب من مؼتضقوت احلؽؿي اإلهلقي
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ـِيٍّ ُيْؿـَى * صُمم  يَموَن قَمَؾَؼًي } :قمز وضمل يؼول ن م  َك ؾُمًدى* َأمَلْ َيُك ُكْطَػًي مِّ َسُى اإِلكَسوُن َأن ُيؽْمَ َأحَيْ

قَِي اعْمَْوشمَ  يَمَر َوإُكَثى* َأًَمْقَس َذًمَِك سمَِؼوِدٍر قَمغَم َأن حُيْ ْوضَملْمِ اًمذ  ى * وَمَجَعَل ِمـُْه اًمز   {ىوَمَخَؾَق وَمَسو 

 ةوإن احلقو ،أظمرى ةيمل هذا ىمودر قمغم إطمقوء اعموشمى مرومعل  يرب اًمذ سمغم يو ،[01-62]اًمؼقومي: 

قمؾم ا) :ا. اعمتن اعمشفور ضمدً ياإلهلق يسمعد اعموت واحلسوب واًمثواب واًمعؼوب من مؼتضقوت احلؽؿ

ىموئم  (،يػردوه يسمل ظمؾق اخلؾق ًمقعبدوه وسموإلهلق ،سملن اهلل ضمل وقمال مل خيؾق اخلؾق ؾمدى ومهاًل 

َك ؾُمًدى} :قمغم آيوت من اًمؼرآن اًمؽريم َسُى اإِلكَسوُن َأن ُيؽْمَ ؟ ظمؾؼه رسمـو ظمؾؼه وؾموسمه يمدا 6{َأحَيْ

  ؟!.من وضموده يًمه هدف من وضموده مو ًمه هموي و موقمبثً 

أن اهلل قمز وضمل يتؽؾم قمن  هذا اًمبوب ا ذمضمدً  ةوومقه آيوت يمثػم-اًمطورق  ةؾمور و ذمأيًض 

اهلل قمز  ،-أظمرى سمعد اعموت ةىمودر قمغم اإلرضموع مر سمتداءً ظمؾق ا يويدًمل إن اًمذ سمتداءً اخلؾق ا

ُرُج ِمن سَملْمِ } :اًمطورق ةؾمور وضمل يؼول ذم وء َداومٍِق*خَيْ كَسوُن ِمم  ظُمؾَِق*ظُمؾَِق ِمن م  وَمْؾَقـُظِر اإْلِ

ُه قَمغَم َرضْمِعِه ًَمَؼوِدرٌ  ِى*إِك 
ائِ َ ْؾِى َواًمؽم  ومعل يمل  يكه قمغم رضمعه ًمؼودر اًمذإ 6[4-1]اًمطورق:  {اًمص 

  .أظمرى سمعد اعموت هذا ىمودر قمغم إرضموقمه مرة

ِذي َوُهوَ } :اًمروم ؾمورة ذم  ياًمذ ،[73:اًمروم] {قَمَؾْقهِ  َأْهَونُ  َوُهوَ  ُيِعقُدهُ  صُمم   اخْلَْؾَق  َيْبَدأُ  اًم 

 6-اا ضمدً سمسقط ضمدً م أمر اًمؽون اًمعظق كشلة احلقوة سموًمـسبي ًمـشلة- اسمتدأ هذا اًمؽون اًمعظقم اسمتداءً 

ومنذا  .سمتداءً هون قمغم اهلل وأؾمفل سمؽثػم من كشلة اًمؽون مرة أظمرى اأظمرى أ ومنرضموع احلقوة مرة

ضمي شموومفي وطم دي ًمي كشلة احلقوةلومؿس سمتداءً أكشل هذا اًمؽون اًمعظقم ا يصمبً أن اهلل قمز وضمل هو اًمذ

  .اًمؽون يمؾه من اًمعدم سموًمـسبي ًمـشلة

ًمؽن طموسمى أىمول  ،اا ضمدً ٕن قمؾقه آيوت يمثػمة ضمدً  6إظمػماجلزء هذا  مش قمويز أـمول ذم

ًٓ أطمقوكً  اًمػؽرة اًمرئقسقي يإن هذه ه مرة صموكقي  ظمؾق اسمتداءً  ي أن اًمذو اًمؼرآن اًمؽريم يتؽؾم إمجو
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ي ظمؾق هبذه اًمؽقػقي اًمداًم يو سموًمتػصقل أن اًمذوأطمقوكً  ،أظمرى سمعد اعموت ىمودر قمغم اإلرضموع مرة

قمغم  ىمودر -ومعل يمل هذا اسمتداءً  ياًمذ-وضبط  ق أطمؽم وأشمؼنغم إن هذا اًموضمود ًمه ظموًمقم

  .اإلرضموع مرة أظمرى سمعد اعموت

 وهذا -من اعموت  إظمراج احلقوة 6آيوت ؾمورة احلٍ و ذمطمـو أرشكو إًمقفو ضؿـقً ا اًمكم إظمرى اًمـؼطي

وإرض اًمبور وعمو اعموء  يموكً مقتي اًمكم سمقرضب إمثؾي سموًمبؾدة أمر مشوهد اًمؼرآن اًمؽريم داياًم 

 اًمكم ييمـً أرشت عموضوع احلبوب اعمجػػ وقمؾؿقً  -أظمرى ةمر ةيـزل ومقفو هتتز وخترج مـفو احلقو

ومقفو  أظمرى سمقدّب  ةاعموء مر وعمو سمتوضع هذه احلبوب ذم ،يو سمقتوىمف ومقفو يمل اًموفموئف احلقويشمؼريبً 

 ةمو ىمؾـو ىمبل يمدا إن احلقو يسمقممن ز واعمؾحد أصاًل -كحن كستطقع أن كشوهد  ومبوًمتوزم 6ةاحلقو

ة خترج من اعموت وملين اعمشؽؾي وكحن كستطقع أن كشوهد إن احلقو - من اعموتأصاًل  ظمورضمي

اهلل قمز  ،يه اعمشؽؾيا ؟أظمرى خترج احلقوة من اعموت مرة أظمرى ةاًمعؼؾقي إن عمو احلقوة متوت مر

ِذي َأْرؾَمَل اًم} :وموـمر يؼول ؾمورة وضمل ذم ًٍ وَمَلطْمَقْقـَو سمِِه َواهلل ُ اًم  َيوَح وَمُتثػُِم ؾَمَحوسًمو وَمُسْؼـَوُه إمَِم سَمَؾٍد َمقِّ رِّ

و يَمَذًمَِك اًمـ ُشورُ   Lifeـال همويي إمهقي ذم كؼطي .يمذًمك اًمـشور 6[5]وموـمر: {إَْرَض سَمْعَد َمْوهِتَ

cycles –الـWater life cycle- مش سمس إن اعموء ًمه  ،أظمرى دًمقل قمغم إمؽون اًمبعٌ مرة

ىمػً ومقفو اًموفموئف شمو ياًمت (Dormantـ ال) إطمقوء اًمبذور اعمقتي وذم إطمقوء إرض اعمقتي دور ذم

ء جمؿع قمغم سمعضه يش -اعموء يمسوئل- إن اعموء يمؼطرات أصاًل  ومؽرة ،احلقويي مش سمس يمدا

ًمريوح شمـثر هذا ء إمم آظمر وسمعدين اسمقحصل هذه اعمقوه شمتبخر سمتتحول من يش يه اًمكماوسمعدين 

 يد اًمػؽرة ،ضمل جيؿع هذا اًمبخور ويصػم موء مرة أظمرىأظمرى اهلل قمز و اًمبخور وسمعدين مرة

اًمػؽرة  ،إن احلوضمي سمتتغػم من طموضمي حلوضمي حلوضمي وشمػضل دايرة سمتدور ؛Life cycleـsال

احلقوة طمـو سمـشوف إن او ،سمعد اعموت أظمرى طمد ذاهتو دًمقل قمغم إمؽون احلقوة مرة ذم يد اعمشوهدة
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طمقوشمـو  سمـجد ذم ؟أظمرى من اعموت يه اعمشؽؾي إن احلقوة خترج مرةامتوت احلقوة  ،سمتخرج من اعموت

 شمرضمع مرة أظمرى إمم كػس اهلقئي ،إن احلوضمي يموكً قمغم هقئي شمتغػم 6هذه اًمتسؾسالت وسمـشوهد

  .يمذًمك اًمـشور، يموكً قمؾقفو اًمكم

وع احلسوب واًمثواب واًمعؼوب واضح يمـو ذيمركوهو ىمبل يمدا إن موض طمـوا اًمكم اًمـؼطي ذم

ن لن يمو كحن كستطقع أن كدرك إوأرشكو إمم إن قمؾؿقً  ،اإلهلقي احلؽؿيمن ضؿن مؼتضقوت  ها إكضمدً 

اًمؼرآن اًمؽريم  اهلل قمز وضمل سمقشػم إمم هذا ذم ،اإلكسون قمغم إرض اًمؽون معد من أضمل كشلة

طمواًمقك معد من أضمل طمقوشمك ومقبؼى  وسمقجعل اإلكسون يتدسمر إن مش أكً ؿمويف إن اًمؽون اًمكم

من  اًمغويي ياًمؼرآن اًمؽريم مو ه اهلل قمز وضمل سمقعؾؿك ذم وسموًمتوزم ،أيمقد طمقوشمك هلو هدف وهمويي

َب ًَمـَو َمَثاًل َوَكِِسَ ظَمْؾَؼُه } :يس يؼول ؾمورة اهلل قمز وضمل ذم .طمقوشمك قمغم إرض يمنكسون َوََضَ

قِي اًْمِعَظوَم َوِهَي َرِمقمٌ  ِذي  ىَموَل َمن حُيْ ٍة َوُهَو سمُِؽلِّ ظَمْؾٍق قَمؾِقٌم * اًم  َل َمر  ِذي َأكَشَلَهو َأو  قِقَفو اًم  * ىُمْل حُيْ

ـُْه شُموىِمُدونَ  َظْمرَضِ َكوًرا وَمنَِذا َأكُتم مِّ ْٕ َجِر ا َن اًمش  إن اهلل قمز  ةومؽر ،[41-34]يس: {ضَمَعَل ًَمُؽم مِّ

لًمي اعمس ؟أكتوا سمتوىمدوهو يمقف خترج اًمـور من اًمشجر إظمرض  عمخؾوىموشمه إن اًمـور اًمكمبلموضمل ي

جلم شمتحول أيمس ةيتحدوا مع ذر -ذرشملم هقدروضملم- H2 سمنن هذا اًمضبط ًمقه عمو متعؾؼي

 يمعقـ يسمؽقػق ياعمضبوـم ةهذه إمور اعمشوهد ؟، سمقحصلهذا اًمضبط ًمقه داياًم  ؟عموء ةسموًمرضور

 ةعمو سمـشوف إن ذرشملم هقدروضملم عمو سمقتحدوا مع ذر ومبوًمتوزم 6دًمقل قمغم وضمود من ضبطفو

يبؼى دا دًمقل قمغم إن إمر مضبوط  ،-يشموكق ي مو سمقطؾعوا طموضمداياًم - سمقطؾعوا موء أيمسقجلم داياًم 

ووضمود اًمؼوكون دًمقل قمغم اعمؼـن  ،قمؾقه يمويس ء معلم وإن دا ىموكون اًمؽون سمقؿٌممن أضمل يش

قمز وضمل ضمعل اخلشى  إن اهلل مثاًل  ةـمقى ومؽر .هؾمتؿراريػرض هذا اًمؼوكون ويضؿن ا ياًمذ

من اخلشى ؾمػن  يدمعل اإلكسون ىمودر قمغم إكه يبـ ياًمت دمعؾفو شمطػوا قمغم اعموء وسموهلقئي ياًمت سموهلقئي
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ر أضمل اإلكسون وإن اًمؽون مسخّ من  ًمقل قمغم إن اًمؽون مضبوطد 6طمقوشمه ويستػقد من دا ذم

 مضبوط سمطريؼي معقـي وهبقئي يمون إن اخلشى سمطريؼي معقـي ، خلدمي اإلكسون وحلقوشمه قمغم إرض

دمعل  ياًمت يضمعل اخلشى إظمرض سموهلقئ يمن اًمذ ،سمحقٌ إن أكً شمؼدر شمشعل مـه اًمـوري معقـ

ـُْه } ؟،اإلكسون ىمودر قمغم أكه يشعل مـفو اًمـور َظْمرَضِ َكوًرا وَمنَِذا َأكُتم مِّ ْٕ َجِر ا َن اًمش  ِذي ضَمَعَل ًَمُؽم مِّ اًم 

دمعؾه ىمودر قمغم إكه يشعل اًمـور  ياًمت اهلل قمز وضمل ظمؾق اإلكسون سموهلقئي ،[41]يس: {وىِمُدونَ شمُ 

 رةقمغم حتؼقق هذه اًمثو ضمعؾً اإلكسون ىمودر يوإن اًمـور من أهم إؿمقوء اًمت ،ويتحؽم ومقه

يسقح احلديد ويعؿل سموحلديد طموضموت ويعؿل سموعمعودن طموضموت ويشعل  6ياًمعظقؿ اًمتؽـؾوضمقي

هذه ن هذا اًمضبط واإلطمؽوم واإلشمؼون واًمؼرآن سمقشػم إ اهلل قمز وضمل ذم ومبوًمتوزم ،اًمػحم وهؽذا

وإن ومقه  ،ك دا دًمقل إن طمقوشمك مش قمبًٌم ةكً سمتشوهدهو طمواًمقك مسخرأ اًمظروف اًمكم

  .طمسوب سمعد اعموت

 اًمبعٌ واحلسوب سمعد اعموت يإمؽوكق اًمؼرآن اًمؽريم سمقشػم من ظمالهلو إمم اًمكم ةإظمػم ياًمـؼط: 

وإن اإلكسون  ،ا من اعموتا ضمدً ضمدً  وإن اًمـوم طموًمي معقـي ىمريبي ،ومؽرة اًمـوم وآؾمتقؼوظ من اًمـوم

و ومع ذًمك وممؽن دمد إن وفموئػه احلقويي شمتوىمف متومً  ،يمذا أو همقبوسمي ممؽن يـوم أو ممؽن يروح ذم

عمدة ؾمـوات -ا ا ضمدً ا ضمدً ضمدً  يؾيهمقبوسمي ـمو أو يؽون ذم ،أظمرى ومؽمة من اًموىمً يرضمع مرةسمعد 

إمم إن  ومفذه أىمل اإلؿمورات اإلهلقي ،قوة من ضمديداحلوومجلة شمدب ومقه  -وـمويؾي وهو يمام اعمقً متومً 

من ضمديد   يموت وىمقوم ،من ضمديد يسمشؽل أىمل موت وىمقوميمل يوم سمـامرس  -يىمقوم ،موت–

اهلل ُ } :اًمزمر اهلل قمز وضمل يؼول ةؾمور هذا اعموضوع ذم ذم يأؿمفر آي .من ضمديد يموت وىمقوم

تِي ىَمَهٰ قَمَؾْقَفو اعْمَْوَت َويُ  ًْ ذِم َمـَوِمَفو وَمُقْؿِسُك اًم  ُ تِي مَلْ مَت و َواًم  َكُػَس طِملَم َمْوهِتَ ْٕ ْرؾِمُل َيَتَورم  ا

ى إِن  ذِم  َسؿًّ ُظْمَرٰى إمَِمٰ َأضَمٍل م  ْٕ ُرونَ ا َؼْوٍم َيتََػؽ  َيوٍت ًمِّ َٔ ًمَِك   .[07]اًمزمر: {َذٰ
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 ؿمؽماك ذموٓ شمـسوا آ ،يو قمجبؽم ٓيك وؿمػمهذا اًمػقديو ًمو يمون اًمػقد هبذا اًمؼدر ذم يأكو هؽتػ

صوًمح دقموئؽم واًمسالم  من ٓ شمـسوين .ا سمنذن اهلل قمز وضملضمدً  طمؾؼوت ىمودمي ىمريبي كتظورا ذم اًمؼـوة

 .اهلل وسمريموشمه يقمؾقؽم ورمح
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